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KöBE Munkanélküliség Biztosítás

Ezzel a termékismertetôvel szeretnénk áttekintést nyújtani, milyen elemeket tartalmaz, és hogyan mûködik a KöBE Munkanélküliség Biztosítása, mire
kell figyelni a szerzôdés megkötésekor és annak tartama alatt. A biztosításra vonatkozó teljes körû tájékoztatás a szerzôdési feltételekben és az ügyféltájékoztatóban érhetô el.

Milyen típusú biztosításról van szó?
A KöBE Munkanélküliség Biztosítás olyan összegbiztosítás, mely a biztosított személy munkanélkülivé válása esetén, ill. kiegészítô keresôképtelenség biztosítás választása esetén – keresôképtelenné válása esetén – jövedelempótló szolgáltatást nyújt. A szerzôdés kiegészíthetô Balesetbiztosítással is.

Mire terjed ki a biztosítás?
 Munkanélküliség:
Alkalmazotti jogviszonyban lévô biztosított
személy önhibáján kívüli – munkáltató felmondása miatti – munkanélkülivé válása és
regisztrált álláskeresôként történô regisztrációja.



Kiegészítô modulok:
Balesetbiztosítás
• Baleseti halál
• Baleseti eredetû rokkantság
Keresôképtelenségi biztosítás
• Baleset miatt tartós keresôképtelenség
• Betegség miatt tartós keresôképtelenség
Biztosított lehet az a magánszemély, aki
22–65 év közötti, Magyarországon él és foglalkoztatott, 1 éve azonos munkáltató alkalmazottjaként a heti munkaideje eléri a 30 órát.

Mire nem terjed ki a biztosítás?
 Háború, zavargás, sztrájk, tüntetés, terrorizmus, nukleáris,
mérgezõ, vagy vegyi anyagok miatt keletkezett károk.
 Hivatás-, vagy versenyszerûen végzett tevékenységgel,
fizikai munkavégzéssel, fokozott veszéllyel járó
tevékenységgel összefüggésben bekövetkezett károk.
 Nem köthet biztosítást az a személy, aki felmondás alatt áll,
vagy keresôképtelen.
 Munkanélküliség modul alapján nem nyújt szolgáltatást
a biztosító:
- A munkaviszony közös megegyezéssel szûnik meg, vagy
megszüntetését a biztosított kezdeményezi.
- A felmondás a biztosított hibájából következik be.
- A munkaviszony a Munkavállaló halála miatt szûnik meg.
- Próbaidô alatt, vagy határozott idejû munkaviszony
lejártával történô megszûnés esetén.
 Meglévô sérülés, vagy azzal összefüggésben bekövetkezô
baleset, valamint krónikus, betegségek miatti
keresôképtelenség.
 Nem lehet biztosított nyugdíjas, rokkant nyugdíjas,
vállalkozó, saját maga, vagy közeli hozzátartozója
alkalmazásában álló személy.

Kizárások: olyan káresemények, melyek nem tartoznak a biztosítási
események közé. Ilyen esetekben a biztosító nem teljesít szolgáltatást.
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Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?
!

!
!

!

!
Biztosítási összeg: a nettó jövedelem alapján kifizethetô
keresetpótló szolgáltatás, vagy a választott modul pénzben (HUF) meghatározott összege. Biztosítási esemény
bekövetkezésekor ez az összeg a kártérítés felsô határa.

!

Szolgáltatáslimit korlátozások.
Szolgáltatási idô korlát: munkanélküliség: 180 nap,
keresôképtelenség baleset esetén 210 nap, betegség esetén
150 nap.
A Munkanélküliség modul 180 nap várakozási idôt tartalmaz.
A munkanélküliség szolgáltatás akkor vehetô igénybe, ha
a biztosított regisztráltatja magát az illetékes munkaügyi
központban.
Munkanélküliség modul esetén az önrész mértéke
a munkaügyi központban történt regisztrációtól számított
60 nap.
A keresôképtelenség modul 30 nap várakozási idôt és 30 nap
önrészesedést tartalmaz.
Várakozási idô: ezen idô alatt bekövetkezô biztosítási
esemény esetén a biztosítót szolgáltatási kötelezettség nem
terheli.
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Hol érvényes a biztosításom?
 A munkanélküliség modul Magyarországon érvényes.
 A balesetbiztosítás a világ bármely országában érvényes.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?
-

Tájékoztatási kötelezettség.
Közlési és változás-bejelentési kötelezettség.
Díjfizetési kötelezettség.
Káresemény határidôn belüli bejelentése.
Kármegelôzési és kárenyhítési kötelezettség.
Kárigény elbírálásához szükséges iratok átadása a biztosító részére.

Mikor és hogyan kell fizetnem?
A biztosítás elsô díja az ajánlat aláírásakor esedékes (havi díjfizetés esetén elsô díjként 90 napi díjat kell megfizetni. Minden további
díjrészlet mindig annak az idôszaknak az elsô napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik.
Választható fizetési gyakoriság: éves, féléves, negyedéves, havi.
Választható fizetési módok: csekkes, átutalás, banki lehívás. HAVI díjfizetés esetén CSEKKES fizetési mód NEM VÁLASZTHATÓ.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?
A Munkanélküliség biztosítás határozatlan tartamú. A kockázatviselés kezdô idôpontja legkorábban az ajánlat aláírását követô nap
0 órája, vagy ettôl eltérô megállapodás esetén ettôl késôbbi idôpont.
A biztosító kockázatviselése a szerzôdés bármely okból történô megszûnéséig tart.

Hogyan szüntethetem meg a szerzôdést?
A szerzôdést a szerzôdött felek (szerzôdô, biztosító) a biztosítási évfordulóra felmondhatják. A felmondás írásban történhet, oly
módon, hogy arról a másik fél az évforduló elôtt 30 nappal tudomást szerezzen.
A szerzôdött felek egyezô akarata esetén közös megegyezéssel is megszûnhet a Munkanélküliség biztosítás.
Megszûnés egyéb esetei:
- Érdekmúlás, lehetetlenülés
- A biztosított nyugdíjba vonulása, vagy a biztosított 65. életévének betöltését követô biztosítási évfordulón
- Díjfizetés elmulasztása
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